
JAN ZOET 

DOOR 

DR. W. ZUIDEMA. 

ij zegt zelf, 1) dat hij den zesden van Dorremaand 

(Maart) is geboren, maar zwijgt van 't jaar. 't Biogr. 
Woordenboek : 1608, zonder bron en met vraagteeken; 

MEINSMA, 2) ook zonder bron: ,,1614, zoo men wil." 

15 Mei 1630 verklaarde JAN SOET, zoon van CORNELIS 

THYMENSZ SOET, collecteur, en van SUSANNA DE 

MEYER, en erfgenaam van zijn oud-moei EMERENTIA 

DEYM, 20 jaar oud te zijn. 3) Doch ik acht niet zeker, 
dat dit onze dichter was. Immers tegelijk met dezen 

. 1 1 1 r= 
leefde een JAN SOET, wiens vrouw een zeer beroemden naam droeg: HAESJE 

CLAES 4); en misschien een derde (of was dit dezelfde?), die 1684 weduwnaar 

werd van TRIJN CLAES 4). Zijn voortdurend gebruik van den bijnaam Amster- 

dammer, ook nog toen dit reeds ouderwetsch was geworden, wijst even duidelijk 
als zijne geboorteplaats zijn trots op haar aan. Toch schijnt hij eenigen tijd te 

Haarlem gewoond te hebben; want hij is lid geweest van de Wijngaardranken 

1) Uitsteekenste Digt-kunstige werken dr. v. 1675, blz. 257. 
2) Spinoza en zijn kring, blz. II4. 
3) Weesb. 21, bl. 96 (mij welwillend aangewezen door den heer MoES). 
4) Aanteekeningen van Mr. N. DE ROEVER. 
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"Liefd bovenal" 1) en van buitenleden der rederijkerskamers is niets bekend. 

Een zonder twijfel op hem gemunt puntdicht van JAN Vos S) doet de vraag 

rijzen, of zijn verwijdering wel vrijwillig is geweest; dat Mijne Heeren van 

Amsterdam zulk een Oranjeman als hij uitbanden, kan ons niet verwonderen. 

Van zijn opvoeding weten wij alleen - uit zijne werken -, dat hij geen 

geleerde was: al zijn kennis der oudheid is blijkbaar tweede- of derdehandsch : 

ook leerde hij eerst op rijpen leeftijd wis- en natuurkunde '). Zijn eerste beroep 
is almede onbeken d. TINGER zegt (Uud-Holland I, 211), dat in TENGNAGELS schil- 

dering van den smid-rederijker ,,JAN KRUL of JAN SOET" bedoeld moet zijn. 
Maar ziet KRUL op REMBRANDTS doek, naar MICHELS opmerking, er wel wat 

heerachtig uit voor een smid, ZOETS afbeeldsel v66r zijn Digt-kunstige Werken 

vertoont iemand, die zeker niet in staat was een voorhamer naar den eisch van 

Tubalkains kunst te zwaaien. Wel toont het tevens een burgerman; en dat 

onder zijn vele hatelijkheden tegen JAN Vos geen enkele op diens nederigen 
stand voorkomt, bewijst ook vrij afdoende, dat hij zelf van geen hoogeren was. 

In 1660 was hij wijnkooper in de Binnen Brouwerstraat 4); 1668, en zooals bekend 

is tot zijn dood, tapper, en wel aan den Haarlemmerdijk Omstreeks 165o 

1) Men (ook MEINSMA en HYLKEMA in zijn Gidsart. Jan Luyken) heeft gemeend, dat ZOF1S later te 
bespreken dichtgenootschap een rederijkerskamer onder dien naam is geweest. Maar: 10 't is onaannemelijk, dat 
twee kamers in vlak bijeengelegen steden naam en zinspreuk gemeen hadden; 2" dat genootschap wordt 
nergens rederijkerskamer genoemd en evenmin op naam of spreuk gezinspeeld, noch door ZOET zelf, noch 
in 't gedicht van VFRHOEK (Poezy, blz. 19°) op de Inwijdinge; 3° het stond (blijkens ZOETS Digtk. werken 
blz. 268) in vriendschappelijke betrekking met de Witte Angieren "in Liefd' getrouwe" te Haarlem ; en nam 
toch geen deel aan hun feest in 1682 (SCaOTEL, Gesch. der Red. II, 111). . 

2) Aall S. de Gedichten, Amst. 1726, blz. 449). 
'k Zat op een ezel, laat gy door uw aarswis weeten. 
Gy schryft, gelyk men zegt, niet zoet : maar zot van aart ; 
Het zou een ezel zyn hadt ik op u gezeeten ; 
Want gy zyt, als gy rydt, een ezel op een paardt. 
Ik rep niet, dat uw wyff in 't Spinhuis wierdt gedreeven, 
Ik zeg niet dan dat gy van 't IJ gebannen zyt; 
Gy hadt om geldt voor 't hof en tegens 't hof geschreeven. 
Geen zwaardt had macht op u, riept gy, in deeze stryt. 
En 't is de waarheidt; vraagt gy my naar wisse blijken ? 
Een buffel heeft een huidt die voor geen zwaardt zal wijkcn. 

Opschrift en r. 2 zijn duidelijk, te meer daar in de tS?z?zzens?raecl.: Tussc1zcll Jan 'Jàmboer en Jan Vos 
( I660 ; Thysius 7115) Vos op beschuldiging van schrijven tegen Oranje o.a. antwoordt: is er Vondel al vry 
van) en onse Soete man Jan Sot? JAN SOET, Amsterdammer noemt hij hcm, dien uytghebannen Sot" (enz.) 
r. 7 slaat op de tegenstrijdigheid tusschen ZOETS Palm-Kroon en zijn Oranjedichten; r. 8 op zijn voordoen 
als werrloos christen; r. 5 zullen we wel kunnen plaatsen naa;t hetgeen Vos de vrouw van PELS, in diens 
bijzijn nog wel, durfde nagevcn (Geest van Teizgni?qel A 4 vso; JONCKBI.OET, Ned. Lett. 3e dr. III, II4); e 
er evenveel waarde aan hechten, al zegt hij 't nogmaals in 't later bijvo egsel van Gene (WORP, Jan Vos blz, 74) . 

3) Digtk. Werken, blz. 150. Toen heeft hij ook een klokje van wijsbegeerte hooren luiden, blijkens 
blz. 308 : Is Godt een weezen, zoo de schoolgeJeerdheid zaid, 

Van welk een stoffe is dit weezen dan beraid, 
Want weezen is een ding, dat stof, en forme heeft ; 
Is God dan zulk een ding, daar stoffe en vorm aan kleeft. 

4) Puiboek 2s (meded. a. v.) 5) Mended. a. v. 
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schijnt hij - tengevolge zijner verwijdering uit Amsterdam? - geheel te hebben 

geleefd van de pen ; zoo toch moet m. i. worden verklaard, dat hij toen verta- 

lingen leverde als adelikke hz6isvadeY en schoole der -7oden, en een vermeerderden 

uitgave van VIVERIUS' Wintersche avo1Zden bezorgde. 
Voor 6 Maart 1651 I - en naar zijn t6en aan haar gerichten zang te 

oordeelen, vrij lang er v66r - is hij gehuwd met MACHTELD KLAASdochter van 

Medenblik ') ; en, alweer volgens dien zang, zeer gelukkig met haar geweest, - 

wat hem niet belet heeft na haar dood te hertrouwen met ANNETJE CONINGS 

VAN NAHUYS, oud 26 jaar 2). Slaat op deze dus de bekende overlevering ? 3) 
Dan zullen onze lezeressen wellicht zeggen, dat hij zijn verdiende loon heeft 

gekregen. Zoover blijkt, waren beide huwelijken kinderloos. 

Zijn zinspreuk was "Niet soeter", later ,,niet soeter dan de rust"; volgens 
DOORNINCK (Vermomde en naaml. schrr.) ook "Zegen baart nijd." 

In 't laatst van zijn leven was hij niet alleen herbergier "In de zocte 

rust", maar bovendien het hoofd en de ziel van een dichtlievende en naar den 

geest des tijds tevens taalzuiverende 4) vereeniging, die bij hem aan huis verga- 
derde. Dat huis moet hebben gestaan in de Haarlemmerstraat tusschen de 

"laeste dwarstrat en Harlemer Wagepleyn," dewijl hij, den i jan. 1674 ge- 

storven, den t6en van daar naar 't Karthuizerkerkhof ter laatste rust werd gebracht.5) 
Omtrent zijn godsdicnstige denkwijze is algemeen bekend, dat hij zich 

met geen enkel herhgenootschap kon vereenigen. De Roomsche leer bestreed > 

hij, meer met ivijsgeerige dan Bijbelsche gronden, in zijn "standvastige gravinne 
van Benthem" °), en "krankke troost" '); en op tal van plaatsen met spot; de 

Calvinisten vergeleek hij met "scharp-gevinde Baarzen" 8) en noemde hen "Gom- 
maars rot" 9); keurde de vervolging der Arminianen bijtend af 10), maar onthaalde 

ook hen meer dan eens op schimpscheuten 11); en hekelde scherp de onderlinge 
verdeeldheid der "i?Iennonyten" 12). Het strekt hem tot eer, dat hij niettemin 

de vervolgde Doopsgezinden te Gladbach zijn broeders noemde 13) ; voor de 

Lutheranen daarentegen had hij niets dan een hatelijkheid ten beste. ) Bij het 

1) CLAES VAN MEDENBLIK woonde 1639 aan de l3rouwersgracht (Oud-Holland 1904, 78). 
2) 12 Oct. 1663, Puiboek t, a. p.; Digtk. Werken 164 noemt hij ARENT hRar?Szoon KOONTNGK, bij 

diens vertrek naar IndiL, ,Mijne broeder", waaruit valt af te leiden, dat zijn tweede schoonvader FRANS heette. 
3) Zeer onbewimpeld uitgesproken in 't hem door O. J. KOOPMAN gewijde grafschrift, Digtk. vVerken 388. 
4) 't Aangeh, grafschrift noemt de leden "snaakse Tailberighters." Hij zelf hield er een eigen spelling 

op na; of zijne bentgenooten deze ook gebruikten, kan ik niet nagaan; VERHOEK althans deed het niet. 
5) Doop-, Trouw- en Begraafb. in 't Amst, archief, Karth. Kerkh. II 60. Bij de begrafenis werd een 

roef gebruikt ; en zij kostte f 14 ; dit wijst op middelbare welgesteldheid. 
6) Digtk. werken, blz. 148. 7) Ald. 68. 8) Ald. 157. 9) Ald. 191. 10) Ald. 274. 

11) 47 hun streven naar ovcrmacht in den Staat, en daarop gevolgde onderdrukking, vermeldt hij 
niet zonder leedvermaak, 158 ; zoo ook Oldenbarnevelts dood, 261. 

12) I5g, 172. 13) 308. 14) 158. 
íL.J TT_77__-J L ·C1 
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groot gerucht, dat volgens overlevering en grafschriften zijn gevoelen omtrent 
het Duizendjarig Rijk gemaakt heeft, wekt het verbazing en in zekeren zin 

teleurstelling, er zoo weinig bepaalds en duidelijks van te vinden in zijn werken; 

daarentegen verwerpt hij met een openhartigheid, die niets te wenschen overlaab 
en waar in dien tijd nog vrij wat moed toe noodig was, alle spokerij en zelfs 

het bestaan van duivelen ). En toch geloof ik, dat MEINSMA hem ten onrechte 

tot de vrijdenkers van zijn tijd rekent. Vooreerst heeft hij, zoo mild met vriend- 

schapsbetuigingen in rijm, niet een hunner, zelfs niet ANNA MARIA VAN SCHURMAN, 

bezongen 3); alleen ADAM BOREEL.. , als taalgeleerde; en hem tevens verwijtend, 
dat hij niet aan het Duizendjarig Rijk geloofde 4). Ten andere klinkt in zijne 

gedichten telkens een toon, die aan KAMPHUYSEN doet denken, bv. 

Die voor geweld en tyrannyenll Zyn ziel en lighaam wil bevryen 
Die moet den kwaaden nooit weerstaan// Voor Kristi wet het leeven waagen 
In lijdzaamhaid zijn Kruisze draagen// Goedwillig hier op doornen gaan S). 

of, door de zucht om uit alles stichting te halen, aan JAN LUYKEN 6). Nu rekent 

M. wel ook dezen tot de vrijgeesten ; maar juist dit doet mij vragen, of hij 

vr?ig-eest en mystictes wel behoorlijk onderscheiden heeft 7). Daarm6e stemt ten 

deele overeen, dat ZOET een voorteeken van zijn dood verwachtte Zijn werk 

"Geestelikke Doorzichten", tegen HUVGENS' Heylige dageii gerieht 9), heb ik niet 

kunnen vinden. 

Wat ons onbegrijpelijk zou zijn, zoo wij niet wisten, dat de Oranjegeest 
nooit een partijgeest geweest is : deze volbloed-Amsterdammer en vinnige be- 

strijder der Contra-Remonstranten was tevens een vurig Oranjeman. Wel ver- 

heerlijkte hij in 165o de BICKERS 1°) - dit niet te doen was bij het destijdsch 
, - - . - -- ......... 

1) Zelfs de kerkeraad bemoeide zich cr mee (Yrotok. 19 r'ebr. I659, aangcn. Meinsma 193); de schout t 
beweerde hem niet te kunnen vinden ! (ib.) 

2) 277. - Zeer vrijzinnig zijn ook de middelen, die hij voorstelde, om tot vrede te geraken : o. a. 
niet meer of minder dan preeken, kerkelijk huwelijk en zelfs doop- en avondmaal afschaffen! (270) Of 
is dit ironie ? 

3) Wel prijst hij haar dichtgaven - in een verjaardicht voor zijn bentgenoot KAREL VERLOOVE (216). 
4) 56; doch verg. 160. 
5) Blz. 220; verg. ook "Op de schepplnge", 151 ; Kristelikke Kruisweg, 207; Morgen-wensch aan 

Jan Klaaszen Kwispel, 233 enz. 
6) 't Nutte en Noodiae Raiskleed, 164; en elders. 
7) Men kan ook vragen (ook na lezing van Hylkemas Gidsart.), of niet in Luyken de vrijgecst van 

dien tijd, d. i. de pantheist, met den inysticus ineenvloeide, en dit hem kerkelijk-vroom deed schijnen ? 
8) Ten minste volgens zijn grafschriftrijmer J. VAN VELZEN, 388. In elk geval kan dit alles slechts 

op zijn lateren leeftijd zien. Bij de bekende denkwijze der vromen van zijn tijd omtrent het tooneel, heeft hij 
wel niet tot hen behoord, toen hij treurspelen en nog minder, toen hij kluchten schreef; maar allerminst, toen 
hij zulke bruiloftsdichten schrePf als we in zijn Werken opgenomen zien. Doch in die Werken staat alles- 
opzettelijk ? - door elkander, en schier nergens een jaartal, zoodat de tijd zijner bekeering onmogelijk te 
bepalen is. 

9) HUYGENS, Uitg. WORP IV, 120. 
10) 81, verg. 203. 

' 
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begrip van vaderstadsliefde t6 veel van een Amsterdammer gevergd - maar 

wierp daarbij de schuld van den aanslag geheel op "Ulysses" en, naar den smaak 

der eeuw Grieksche fabel en Bijbelverhaal gelijkstellend, op ,Achitophel" 1); en prees 
dien aanslag zelfs, althans zijdelings 2) in het verjaardicht voor WILHEM HENRIK - 

straks WILLEM de Derde! -, dat hij zelf in 't bijzijn van den prins, hoewel 

deze nog maar zes jaar was, voordroeg op 14 Slachtmaand I656 3). Nogmaals 
den Prins bezingende, toen deze als student te Leiden werd ingeschreven, 4 Slachtm. 

1659, verzuimde hij niet in de aanteekeningen op te merken, dat WILLEM 

de Eerste ??nabij tot Grave van Holland bij den Staat gemaakt" was, toen hij 
vermoord werd. 4) Daarentegen is het Orz njegezind "Hollants rommelzootjen" 
hem stellig ten onrechte toegeschreven 6); 't is niet zijn taal en de inhoud al te 

vierkant tegen de Palmkroon. - JAN DE WITT, geen Amsterdammer, kon hij 
haten met een onverdeeld gemoed, en gaf zijnen grieven - die wij, van 't 

zweren bij WAGENAAR genezen, niet meer geheel ongegrond kunnen noemen - 

dan ook met de noodige felheid lucht - het sterkste in de verkofte Hollander: 

't Is zestienhonderd jaar en vijftig nu geleeden 
Dat d'eerste Heer Sin t Jan het hooft wiert afgesneeden 
En drie en vijftig zijn verloopen van dien dag, 
Dat hier de tweede mee 't hoofd voor de voeten lagh; 
Koomt nu de derde eens op zulkken wijs te sterven 
Zoo zal ons Vaderland d'aeloude Vrijhaid Erven.8) 

Van de dichterlijke samenkomsten in zijn huis kunnen wij ons uit de 

beste bron een volledig beeld vormen; Immers in 1663 verscheen : 

Parnassus aan t Y of Kmzstsclzoole ter Deugd. O?ztslooten en geöpent door 

voorstellilzgen van vff-tien ziizr?ikke en zielvoedende Vraagen beneeven deszelfs 

[sic] Beantwoordingen. Gedaan bf verscheidnz Liefhcbbers der eedelle [sic] Poezie, 
ten Huyse e1'l door beleyd van Jan Zoet, Amsterdammer. Opdracht aan 89.RTII . 

ABBA: "Met Recht heeft den Doorluchte JOOST VAN DEN VONDEL, Prins en 

"Vader der Nederduitse Pocten, Uw E. geacht te zijn d'Eer en roem der Amstel- 

,,damse Jongelinoen, wijl ghy in de bloem en 't bloeyen van uwe Jaren, niet 

¿J VVVl G1?11G tcGClO uc w.aauavvau W vW riGLaJ 
MUSCH zoo duidelijk aangewezen, alsof de naam er voluit gedrukt stond; maar wieis Ulyss(s ? niet GERAERT 
SCHAEP, wiens proza-vertaling van Zabynaja hij in 1648 had berijmd en wien hij later een lijkdicht wijdde 
(145); veeleer CORNELIS v. AEltssFrr, die bij den aanslag vrij sterk op den voorgrond was getreden, en wiens 
vader Ulysses heet in Palamedcs, dien ZOET hier aanhaalt. 

2) 97. 3) Verscheen ook afz. (Tiele, Bibl. v. Pamfl. 4493, Knuttel 7782, andere druk, Meulman 3581). 
4) 111. 5) Knuttel 6782). 6) In "den rechten Konink Midas" (Kn. 6782, Tiele 3761). 
7) Hier liet hem zijn eigen Bijbelvastheid in den steek; de Dooper kan volgens Luk. III: 23 nietvoor 

30 n. Chr. onthoofd zijn. 
i 
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"alleen een menigte van grijze koppen doorletterde hersenen beschaamt" 1) (enz.) 

get. JAN ZOET, Amsterdammer. Volgt "Inwijding van 't Bendt der Dighteren, 
onder den Hooft-Poet [sic] JAN ZOET", get. P. VERHOEK waarin "den rijken Y" 

tot den Amstel o. a. zegt: 

Ik heb Homeeren en Vergielen mijn stoet. 

Dit blijken te zijn; ZOET, FREDERYK [VAN DEN HEUVEL], STEENDAM, 

VERLOOVE, RIXTEL, Fidem Spiro, Lieft Stantvastig, 3) STAATS, ZOUTMAN, In 

Verbo Spero ), [A. DE?] LEEUW, [HENRICK?] BRUNO, VAN DER LAAN, BEELDT- 

HOUWER, VAN DEN BOSCH "en andre"; 

Haar lityster dooft Xsant [sic] en Tyber 'van oud Roomett. 

Volgt ""Op 't Parnas an 't Y, an de Konst minnende", get. JACOB 

STEL:N-DA!VI, waarin de Homeeren en Vergielen nog worden vermeerderd met 

VISSER, BLOK, SCI?UYLEERUS en VERLOO. 5). Volgt "aan de Liefhebbers van de 

Zoete Rust en Eedle Rym-Kunst", get. JAN ZOET, Amsterdammer, waarin de 

lof van KLAAS SEEP, die door HOFDIJKs aanhaling van ANSLOOS bruiloftsdicht 

op min begeerlijke wijze onsterfelijk is. Volgt Vraag :" 

Hoe zal 't den armen mensch op deese weereld maken, 
Om uit zijn onrust in de zoete rust te raaken ? 

Volgen Antwoorden, Toe-zang (lied) en toekenning van den prijs aan 

TEWIS DIRCKS BLOK door ZOET (in verzen). Volgen 14 dergelijke vragen met 

antwoorden door de Homeeren en Vergielen, toezang en bekroning; eindelijk 

Slot-zangh door P. VERHOEK. De verzen vloeien doorgaans als water, en sommige 

liedjes zijn niet onaardig ; de poozie is ver te zoeken. Toch schijnt mij dit 

bentgenootschap zeer merkwaardig: als overgang van de Rederijkerskamers tot 

de dichtgenootschappen. En dat ZOET de rechte man was om aan dien overgang 
me6 te werken, blijkt, als we in zijn gedichten niet minder dan zes antwoorden 

op dergelijke vragen vinden, naar 't schijnt alle uitgeschreven door de Witte 

Angieren In Liefd Getrouwe te Haarlem 7). 

J. SOETS Ioclzem loot- Ofte Ialoerschen Pekelharingh. Daer jalousy de 

sinnen queld// Is t' hooft en t'heele ltjff ontsteld, Amst. 1637. Lofdichten van 

1) VONDEL, heeft inderdaad dezen B. ABBA met een lofdicht vereerd ; v. Lenneps Vondel V, 55i. 
2) Schrijver van het trsp. (?) KAREL DE STOUTE (1689). Ook hem wijdde VONDEL een lofdicht, n.l. 

op zijn Trioinfereizde Zeeslzgh der Batavieren. Niet zouder beteekenis voor zijn betrekking tot ZoE'r is, dat hij 
later lid was van N. V. A. 

3) Beiden ontbreken bij DOORNINCK. 4) J, VAN SPECK (Doorninck i.v.) 
5) Ook wordt er gezaaid '10P 't Nuwe land daar Leeuwen Vossen schaken"; schimpscheut op JAN Vos ? 
6) HOFDTJK, Gesch. der Ned. Letterkunde, 260. 
7) Werken, blz. 268-286. Vier zijn met toezangm voorzien. 
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N. PELS en W. VAN KROQSBEECK, die JAN SOET onderscheidenlijk vergelijken 
met .... Aristophanes en Bredero. Opdracht van zijn ??Konst Broeder" 

WILLEM RUYTER 1). 

Jochem wantrouwt - en waarlijk niet zonder reden - de vriendschap 
tusschen zijn vrouw Stijn Smal en buurman "Snoep-siecke Hans, een Meulenaer," 
en gaat den Duyvelbanner Lubbert glas-oogh raadplegen. Deze wordt vooraf 

door Hans in 't vertrouwen genomen ; en leent hem zijn kleeren en tooverboek. 

Jochem laat zich natuurlijk hierdoor foppen en verkrijgt aanwijzing, een steen 

uit een bepaald graf op 't kerkhof te halen; als hij dien aan zijn linker zijde 

draagt, zal iedereen, ook zijn vrouwe, hem voor Hans aanzien, en hij dus hare 

deugd op de proef kunnen stellen. Eerst ontmoet hij Hans, weêr in 't mulderspak, 
die zich dadelijk verschrikt aanstelt, omdat hij zichzelven ziet. Hierdoor verzekerd, 
dat de kunst goed is, gaat Jochem naar Stijn, die hem zeer verontwaardigd met 

een "loopt by je Wyff!" en een vloed scheldwoorden afwijst; hetgeen hem ver- 

zekert dat ook haar trouw goed is, en troost over de klappen, die hij nog als 

"toveraer'' van Hans oploopt. - Dit zweemt naar Decamerone VIII, 3. Natuurlijk 
is niet het oorspr. gebruikt, en waarschijnlijk evenmin het tweede vijftigtal 

Lustige Historien (waarin deze op f. 70 staat); maar een bewerking, gespeeld 
door Engelsche comedianten. Vrij zeker hadden deze de onstichtelijkheid van 

Boccaccio reeds vergroofd - ZOET heeft ze verwalgelijkt. Niet slechts heeft 

hij - volstrekt doelloos - een tooneeltje ingelascht (of is dit van de comedi- 

anten ?), dat zweemt naar de boertige I?lTicht van de Feyl ; maar hij heeft in de 

taal een soort van vuilheid gebracht, die tot nu toe de Hollandsche klucht bij 
al hare ruwheid vreemd was : hij is dzsbbelzi?a?aig-vzcil. Hetzelfde zullen we later 

in zijn bruiloftsdichten zien. De vereenigde werking van jeneverslurpen in plaats 
van wijnzwelgen, en opgedrongen Fransche decence in plaats van aangeboren 
Hollandsche botheid, vertoont zich in de literatuur 't eerst bij hem, De Jochem 

_7ool is omgewerkt door JAN VOS in zijn Klucht van Oene 3); althans dit schijnt 

mij aannemelijker, dan dat Vos zelf een stuk der Engelsche comedianten zou 

hebben gebruikt; want het verklaart 10 ZOETS bittere vijandschap tegen hem ; 
20 waarom deze Vos, wiens ernstig bedoelde werken toch ook wapens genoeg 

1) Denkelijk de tooneelspeler, die Gozewijn van Amstel 't eerst heeft mogen verbeelden ; en zich 
dankbaar toonde door bij de procf - TENGNAGEL gebruikt dit woord voor "repetitie"; dus is 't in dien zin 
geen germanisme - een meer in ZOET en TENGNAGELS, dan VO:rD?LS smaak vallende aardigheidtetappen; 
zie Geest van Tengnagel en VAN LENNEPS Vondel. III, Nal. 20. 

2) Hoe het zelfs CALDERON en MOLIÈRE onder de tegelijk grove en morsige handen der Engelsche 
bewerkers en navolgers ging, kan men nazien bij MA.CAULAY, History of England I ch. 3 (Tauchnitz ed. p. 396). 

3) WORP, Invloed van Seneca's treurspelen, 272. Zie ook hi eronder Zabynaja. 
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tegen hem konden leveren 1)? juist Oenes vader noemt 2), ja met Oene gelijk stelt. 3) 

Hij heeft zich ook bezondigd aan een Tweede Deel van Drooge Goosen. Staat 

KRULS klucht 4) veeleer boven dan beneden het A.P. der zedigheid en beschaafd- 

heid van haar tijd, ZOET is niet ruwer, maar lager: hij stelt de ontheili- 

ging van het huwelijk voor als een grapje. Goosen, dezelfde sukkel als bij KRUL, 

wordt door joncker Vrerick in overleg met Trijn Jans bepraat, haar te gaan 

vragen ; en daar zij door 's jonkers toedoen zeer gewichtige redenen heeft om 

hoe eerder hoe liever te trouwen, neemt zij hem... met uitgesproken bedoeling 

haar omgang met den jonker op denzelfden voet voort te zetten. Het slot "tot 

de Toekyckers" is Tengnagelig vuil. De twee studenten, die bij KRUL de 

handeling leiden, treden hier alleen op in 't eerste tooneel ; en alleen om hatelijk- 

heden te vertellen over Nootman, die het tin der Kamer zou verdonkeremaand 

hebben - versta: de tinnen kroezen en kannen eener rederijkerskamer, voor wie 

dus blijkbaar ZOET bij deze gelegenheid geschreven heeft. Dit kan, hoe zonder- 

ling het klinke, de Eglentier geweest zijn. Immers eene Kamer van dien naam 

bestond nog of opnieuw 5) in 1685, daar zij toen werd uitgenoodigd deel te 

netnen aan het feest van de Dubbelt Gele Hon'bloem te Bleiswijk 6). En daar 

het Wit Lavendel reeds lang verdord was, toen ZOET begon te schrijven, kan het 

zelfs bezwaarlijk een andere geweest zijn. Daar bovendien ZOETS Clorinde at 

Dambise eindigt : "Nu sullen wij voortaen gestaegh liz Liefde Bloeye1Z;" en in 

"Kornelia Bentivogli" tweemaal wordt gezinspeeld op den Eglantier, blijft moeilijk 

te betwijfelen, dat de Oude Camer toen nog of opnieuw bestond. Wie NOOTMAN 

was, is duister; missehien P. NOOTMANS, de schrijver van Borias (1635)? Deze 

was zeker ijverig Rodenburgher7) genoeg om met de oplossing van de Oude Camper 

in de Academie geen vrede te hebben, maar zijn meesters lievelingsplant te 

blijven kweeken. De beschuldiging de Camer te hebben bestolen, kunnen 

wel op rekening van den hekelstijl dier dagen stellen; VONDEL heeft, o. a. in 

Dècretu11Z horribile, ?rger gelasterd. Jochem Jool is grootendeels, dit 2e dl. van 

Drooge Goosen geheel, in zesvoeters geschreven ; beide zijn geteekend Niet 

-) nens lleeIL 111) uun up .^aiurc mr. g nt rees uirucircrt?u.J h//' TrcY??t?FGtCIiZ.Llgtti.W. 
277) slaat duidelijk op 

Komt onderaards gespook, wy moeten ons nog baaden, 
In 't reutelende bloedt van vijfmaal honderd raader. 

2) Drollicen afval, Digtk. werken 266; Aan Raintje 267; Toegift ib. 
3) Aan Raintje a. v., ook bij WORP, Jan Vos, 76. 
4) MORRE, Jan Hermansz. Krul (Diss. i8y4) blz. II9. 
5) 't Is 66k mogelijk dat bij de samensmelting van Kamer en Academic niet alle Kamerbroeders zijn 

i-ne6ge.,aan of in KRULS 4usyck- Kamer getreden, maar sommigen het Egleiitierken afzonderlijk bleven kweeken. 
Verg. blz. 2 n. i. 

6) SCHOTEL, Geschiedenis der Rederijkcrs, II, m6. 7) Tijdschrift v. N. 'T, en Lett. XXIV, 281. 
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Soeter, Wij mogen het da1z de rust, dat er later bijkwam, dus voor liltmg van 

andere levensbeschouwing houden. * 

Olimpias treurspel. Ghespeelt op de Amsterdamsche Schouwburgh, op 

Kermis, Anno 16401) (Vignet: het wapen v. d. Schouwburg) Amst. 1640. 

De opdracht "Aen de Konst-lievende TOBIAS VAN DOMSELAER" - later 

een der hoofden van N. V. A. - is leerzaam. 

De lust en ledige uren hebben my gedwongen de pen inde met te doopen, bm deze 
droeve en zeltzame Historic, naer de ghelegentheyt van ons Schouw-Toneel, op te proncken. 
Gelijck ick naer mijn vermogen ghedaen heb, daer in achterlatende de onnoodige raes- 

kallinghen van enckelde perzoonen. My zelven wijsmakende, dat ghene zoo ghewightighe 
zaken by de hand genomen wcrden, ofte den wercker heeft ten minsten eenighe vrunden 
waeraen hy zijn geheymen openbaerd. Alzoo dat wy hier altyt een vol en vercierd tooneel 

hebben, daer men zomtijds niet veel meerder ziet als blinde schermen; niet dat ick de 
oude wil berispen, ofte anderen hun wercken zoeck te verachten, die hier in duyzendmael 
wijzer zijn als ick, hebbende tot hulp de kennis van verscheyden talen, ende de vruchten 
van hunne studie, daer ick mijne geboorten-spraeck nauwelicx versta, maer om dat dit, nae 
mijn goet-duncken, voor dc toehoorders wel zoo aenghenaem zal zijn. 

(Ziet dit op VONDEL ? het past althans op zijn studie in 't Latijn en de 

kerkvaders - en zijn lange alleenspraken.) 

Olimpia, "Princes van Parzen", heeft vier "Vryers" : de "Parziaenze" prinsen 

Cloridan qp Leandre, den "Griecxe" prins Alidor en Melante, zoon van den koning 

van "Creten." Geen wonder, dat zij in tweestrijd geraakt : 

O wonderlijcke strijt! ick ben door noot getart 
En weet niet wat ick wii. Waer zal ick best besteden 
Mijne onvermoghen kracht ? ick word van vier bestreden 
En elleck overwind. Wanneer ick mijn ghesicht 
Laet dwalen op het schoon, daer watter leeft voor zwicht, 
Zoo blijft mijn wil strack vast, ick moet Leander kiezen, 
Maer hoor ick Cloridan weer zingen, zoo verliezen . 

Mijn ooghen al hun kracht, ick blijf zne zelven niet, 
Maer worde zijn slavin. En als het wecr gheschied, 
Dat ick met overlegh op Alidor zijn daden 
En groote schatten let, zoo vind ick gheen verzaden 
Voor myn beklemde geest, als in dien trotzen Helt 
Daer Parzen mee braveerd en al hun hoop op stelde. 
En spreeckt Melante maer, zyn Goddelycke woorden 
Die gaen me tot het hart, zyn zoete reen vermoorden (enz.) 

Daarom paait zij alle vier - elk in 't bijzijn der drie anderen - maar 

noodigt Melante uit alleen met haar te spreken. Allen binnen. Aldebas "Sophy 
van Parzen", haar vader, beshreekt met zijn raad den a.s. oorlogtegen "Soliman" 2) 

1) En wet 10 Sept., blijkens de lijst bij WYBRANDS, Amst. Tooneel, 257. Vergelijkt men dit ernstig, 
ja edel bedoelde stuk met de tegenwoordige kermis- of Septemberstukken, dan valt er weer een eigenaardige 
lichtstraal op onzen "vooruitgang. 

" - 

2) Een zijner raden heet Croesus ! in welken tijd zijn we dan toch ? 
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en komt tot een zonderling besluit, dat aan een der zwakste punten in Ghys- 

breght herinnert : . 

hoor ghy Heeren, 
Na dien de noot vereyscht een kort en goet beraet, 
Soo wil ick dat ge dit tot voordeel van mijn staet, 
Eens in uw eenigheydt gaet t'zamen overlegghen, 
En wat ge noodich acht, dat komt me daetlick zeggen. 
Ick ga in 't Cabinet. Ga in de Galdery 
Omhoogh. 

Nothus. Soo doenwe. 
Aldebas. Wel, maer komt me hier «·eer bij. Binnen. 

Alidor zendt Melante een uitdaging, die dezen bereikt, terwijl hij voor 

Cloridan en Leandre een preek houdt over de onbestendigheid der wereldsche 

zaken. Hij neemt aan en gaat zich wapenen; zij worden te rade Alidor een 

verzoening voor te stellen, maar zich ook eerst te wapenen ; want 

Men kan zich niet te nauw voor dolle menschen wachten. enz. 

Aldebas is zeer bezorgd over zijn vesting Belloor - en senatu deliberante 

komt de bevelhebber vertellen, dat hij Belloor heeft moeten overgeven, de bewoners 

allen vermoord zijn; en Soliman 40,000 man op de vesting Grandel heeft afgezonden. 

(3e Bedrijf). Cloridan houdt voor Leandre een preek a.v.; zij ontmoeten 

Alidor, vernemen, dat hij Melante reeds heeft gedood, vallen hem aan en sneu- 

velen beiden. Hij vermeit zich in zijn zegepraal. - Binnen. 

Olimpia beweent Melante en denkt aan zelfmoord ; hare vertrouwden 

brengen haar hieraf. - l3in?aeat. 

Alidor verdedigt wat hij gedaan heeft voor zijne vrienden, die hem vol- 

komen gelijk geven : want alles is ??heel Ridderlick". Partinax brengt hem 

Aldebas' zegelring als onderpand van straffeloosheid, en verzoek hem dadelijk 
te komen spreken. BÍ1z1zen. 

Olimpia spreekt nogmaals haren afkeer van Alidor uit en verneemt met 

woede, dat hij door vorst en hof geoerd wordt. j5???. 

(4e Bedrijf). Aldebas vergelijkt zich bij Croesus op den brandstapel. Alle 

raden dringen aan, Alidor veldheer te maken. Olimpia komt ?met zwart floers 

behanghen" en eischt zijn bestraffing, natuurlijk te vergeefs. Hij komt en ont- 

vangt zijn benoeming "en over zeven kroonen Voorts nevetis mij 't gebied;" maar 

vordert in plaats daarvan Olimpia's hand, die hem wordt toegezegd. Binnen . 

Zijn vrienden bespreken haar wanhopige stemming, die zij daarna zelf komt 

uiten, waarin een opontbod van haar vader haar stuit. Bii;neit. Alidor verheugt 
zich in zijn geluk. Twee vrienden van Melante (N.B, de een heetCresus) vallen 
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hem aan; de zijne komen tusschen beiden. (5e Bedrijf). Aldebas vergelijkt 
maar al te juist zijn dochter met Andromeda, die opgeofferd werd om 't geheele 
volk te redden. Zij tracht vruchteloos den slag af te wenden: "van deze nacht" 

moet zij Alidor trouwen. Schijnbaar geeft zij toe, niet zonder verbazing te wekken. 

Binnen. Olimpia doet zich door haar Staetjuffren kleeden en openbaart haar 

voornemen, door middel van den "trouw-dranck", dien zij met Alidor samen moet 

drinken, hem te vergiftigen. 

Brizette. Wanneer zou dit geschien ? 
Olimpia. Als ick gedroncken heb. 
Brizetti. Mevrouiv heeft toe te zien 

Haer zelf geen leet te doen 
Olimpia.. Dat zal ick mij wel wachten, 
Bi-izette. Ick vrees nochtans voor quaet. " 
Olimpia. Ick heb in 't minst gedachten 

Op 't gheen daer ghy voor vreest. 0 neen! dat heett geen nood. 
lck ben ghenoeg te vreen met dien Verraders dood. 

Brizette. Zoo zal ick u myn hulp waer dat ick kan betoonen. 
Otimpia. Ick zal uw trouwe dienst oock danckbaerlijck beloonen, , 

Maer houw' het zoo bedeckt dat niemand van ons weet, 
Brizette. Vrees daer niet voor Me-vrouw. 

Olimpia. Hebt ghy vergif ghereet? 
b'rizette. Neen, maer wanneer men wil is daer wel aen te raecken. 
OlimjJia. Wel gaen we, 't is dan tijt om ons ghereet te maecken. Biyinen. 

Aldebas preekt, Alidor bluft nogmaals. Olimpia komt als bruid en zegt 

(zeer goed, zoo 't als ironie bedoeld is): 

Ghy zult eer 't uchtendrood de droeve nacht verjaeght, 
Zien wat Olimpia voor trouwe Hefde draeght, 
Tot u grootmoedigh Prins, uw' daden die behalen 
Vry meerder, trotsen Held, als ick u kan betalen. 
Toch wat ick wil kan doen ontbreekt niet aende wil 
Maer aen de maght, mijn Heer. 

De priester komt; voor hem uit een draagbaar altaar. Tempel-sangh; 

,,Voys: Amarilli mya belle &c. verdubbeld." De priester roept de "groote 
troost Goddin" aan en "stort over hun handen een lampet met water en melck, 
dat wederom in een kelck loopt die op het Autaer staet, waer af de ghe- . 

huwde drincken." 

Stort zoo uw zegher. oock als wy de trouw dranck gieten' 
En lact ze staghe vreughde in hunne echt ghenieten, 
Houw daer Princes, tast aen, u komt de eerste dronck. 
Gheef nu uw Bruydegam. Dat Heymen [sic] u ontvonck 
In liefde meer en meer, nu is de band ghesloten 
Die niemand los doen kan. 

Olim?ia. Ick heb mijn lust genoten. 
Oud-Holland igo5/6. IS 
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Gelukwenschen. "Olimpia flauw wordt van de Staetjufferen gehouden en 

soetjes neergeleyt." 

Oliinpia. Ey my, ick voel mijn krachten 
Vergaen me. 

Brizette. Goden help. 
Olimpia. 0 nacht I Van alle nachten 

De bangste. 
Aldebas. Hoe Princes ? 
Olimpia. Nu heb ick al mijn lust, 

Hoe wel ick sterven moet. mijn hart is wel gherust. 
Alidor. Ay my wat bangigheyt ! ick voel de dood vast naken. 

Alidor flauw. 
. Dat was het dat ick zocht, nu zult ge 't niet langh maken 

Dan ick ga u noch voor. 
Aldebas. 0 gruweliek verraet! 

Hoe komt ge 6 Princes! tot deze snoode daed ? 1) 
U zelven om den hals, u Bruydegom om 't leven. 
Ghy hebt aen Soliman de [sic] middel inghegheven 
Op dat hy na zijn wil my uyt het Rijck verstoot. 

Zophie. Dat is haer leste znack. 
Alidor. Kom haest u toch, 6 dood ! ] 

Verlost me voort van pijn, of schept ghy oock behaghen 
Om dees rampzalighe op 't allerwreest te plaghen ? 
Kanabas geef my toch een zabel in de hant. 

Ka1lab. Mijn Heer ick weet'er geen (!It) 
Alidor. Kom helpme voort van kant, 

Mijn hart dat scheurt en barst aen hondert duyzend stucken, 
Ick bid u wilt een klingh door deze boezem drucken, 
Toon nu uw' leste dienst. Ey my ! vervloeckte trouw'! 

Kaizab. Ach help ! mijn Heer schijnt dood. 
Aldebas. ' 0 Parzen draegh nu rouw. 
A/timo. Wat gruwelijcker daed. 
Damba. 0 wreetste van de wreede ] 
Nothuj'. 0, eervergeten wraek ! ° 
Priester. Hoe hebt ge dit gheleden _ 

O goedertieren Goon ? 
Aldebas. Nu ist't met my ghedaen. 

Duyck Maen en Starren, duyck, en laet van nu voortaen 
Gheen schynsel van u zien, maer wilt u eeuwigh decken 
Met nare duysternis, en zoo uw uuren recken 
Dat nimmermeer de Zon de aarde weer bestraeld, 
Zoo word aen yeder een mijn ondergangh verhaeld. 
Jupijn toon nu uw maght en schrickelicke donder 
Aen dees vervloecktc plaets, op dat ick oock 2) het wonder 
Van u vermoghen zie, daer yder zoo van praet 
En voor waerachtigh houwt. Indien 't zoo is ? Kom slaet 
Dan dit Paleys tot gruys, laet stracx de zuylen breken, 
Of wilt ge liefst op my uw' dolle gramschap wreken ? 

1) Hoe komt hij er toe, dat niet te begrijpen ? 
2) 1. Oock ick ? 
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Zoo kom, ick ben bereyt, doet alles wat ghy wilt, 
Of hebt ge na uw lust van moorden heel ghestilt ? 
Wat vraegh ick oock, dat blyckt, barst open banghe aerde 
Slock ghy dit lichaem in, het gheen de Goden spaerden 
Om hun vermaeck te zien in mijn rampzaligheen, 
Hoe beeftge voor de daed? Kan ick u door ghebeen 
Niet buyghen tot mijn wil of tot medoghen brengen, 
Zoo zal ick deze vloer hier door met bloet besprenghen. 

Poetin. Hoe Vorst ! wat wilt ge doen ? 
Aldebas. Laet 105 bclet my niet, 

Ick moet het eynde zien van dit vervloeckt verdriet. , 
Priester. Ghy tergt de Go6n hier door. 
Aldebas. Wat spreektge toch van Godenl l 

Die lachen hier maer om, ick pas op hun gheboden 
Of wetten nu gheen meer, maer volgh mijn eyghen hooft. 

Nothus. Ick bid, mijn Heer, bedaer. 
Damba. Hy schijnt geheel berooft 

Van zinnen en verstant. 
Aldebas. Kom yselijcke spoken, 

Volvoer de grawlen voort, zoo is mijn leet gewroken. 
AMebas fla1lw. 

Zeno. Hy flaeut. 
Albuna. Zijn hart is bangh. 
Damba. De ooghen staen heel stijf. 
Brizetti. De wangen kout en bleeck. 
Zophie. En al het heele lijf. 

. Besturven als een dood. 
Partin. Ick voel de pols noch jaghen. 
Nothus. Kom laet ons met de d66n hem voort naer binnen draghen. 

Eynde. 

Ik heb den gang van dit stuk veel uitvoeriger aangegeven dan zijne 
dichtwaarde verdient; omdat het een alleropmerkelijksten overgang- vertoont van 

RODENBURGH en zijne school naar N. V. A. Ieder punt der handeling wordt 
vooraf eenigszins waarschijnlijk gemaa"kt; behalve misschien de aanslag op Alidor, 

is niets overbodig; van grappen geen spoor. De eenheid van tijd is gehand- 
haafd - als in Cid, op kosten der waarschijnlijkheid, al loopen die hier niet 
zoo hoog. Maar de eenheid van plaats is nog niet eens in kiem aanwezig ; het 

tooneel is even ledig... en we zijn elders. Weer een klein brokje van de han- 

deling, weer allen bizz?2en, terwijl het soms veel natuurlijker zou wezen; indien ze 
bleven waar ze zijn... w66r elders. Zijne bron was volgens WORP 2) de door 

J. J. SCHIPPER vertaalde roman "De kracht der liefde betoond aan de schoone 

"Olympia, kuysche Sylvia en deugdelijke Melindo en getrouwen Argeus" (I641) 

1) Bij het aanroepen der onderaardsche Goden vergeleken, waarmee vroegere dichters zich behelpen 
om razernij uit te drukken, is hier stellig vooruitgang. 

2) Drama en Tooneel 325; verg. Biogr. Woordenb. op Schipper. 
1 Q* 
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naar den titel te oordeelen - ik heb het boek niet te zien kunnen krijgen - 

een samenstel van drie liefdesverhalen (nog niet veel voor een roman van dien 

tijd), min of meer handig dooreengevlochten ; en waarvan ZOET alleen het eerste 

heeft gebruikt. Naar allen schijn heeft hij eenvoudig de gesprekken van zijne 
heldin en hare omgeving, die er in voorkwamen, in alexandrijnen gegoten. 

Clorinde en Dambise, Bly-Eynd-Spel. Op het Speelen : 't Toniteel-Spel, 
als znen 't wet besietll Vertoont de Werell in 't versehiet. Gespeeld op den 

schouwburg 14 Mei 1640 (WYBR. 2 $ 1 ) en in 't zelfde jaar uitgegeven. Opgedragen 
aan de regenten van den schouwburg, o. a. WILLEM DIRCKSZ HOOFT ') en 

SYMON ENGELBRECHT, later medestichter van N. V. A. =). Volgens die opdracht 
heeft hij de Historie 

,in twee deelen afghedeelt, ende dat op drie Tooneelen: Het eerste deel wert op 
het eerste Tooneel heel ende al afghehandelt, beginnende met het kriecken van den dagh, 
ende eyndigt met den morghen daeraen. In het tweede deel hebben wij twee leeden ende 
twee Tooneelen, het eerste lidt wert weder op het eerste Tooneel af ghedaen, blijvende 
aldaer van den morghen tot ontrcnt een uur ofte vier aen den dach, tredende alsdan met 
het tweede lidt op het tweede Tooneel, ende vol-enden het selve met den avondt. Synde 
dan alsoo te samen drie Tooneelen sonder van het een op het ander te springhen, alsoo 
ons dit ghedocht heeft de bequaemste manier te wesen, die wy soude kunnen volghen. 

De liefhebbers wier oordeel JAN ZOET op prijs stelde, begonnen blijkbaar 
reeds eenheid van plaats en tijd te verlangen, toen dit geschreven werd; en hieraan 

is dan ook in zooverre voldaan, dat gedurende hetgeen hij ?en deel noemt 

ons "bedrijf") de plaats niet verandert. Ik acht het stuk daarom ook jonger 
dan Olimpia. 

Clorinde opent het stuk met een lied, alleenspraak en nog een lied, waarin 

op Granida-trant het herders- boven 't hovelings-leven wordt geprezen. Prins 

Dambise luistert en wordt op dat leven en haar tegelijk verliefd. Opmerkelijk 
is hier 't Hooftsche woord schoonte ; en eene uitdrukking ook door VONDEL 

gebruikt, maar eerst in de voorrede der Lee?awenddlers, en dus niet door ZOET 

aan hem ontleend : 

.... 'k verkoos een herdersrock 
En gaf de scepter voor een haselaren stock. 

Zij aanvaardt zijne liefde en als teeken een gouden keten. Twee herders 

en twee herderinnen zingen een lied, "Stemme : Het vinnig stralen van de Son" 

en houden een gesprek, waarin Amintas op Clorinde verliefd blijkt; zij bij 't 

1) HAVERMAN, W. D. Hooft en zijne kluchten. 
2) KRONF.NBERG? het Kunstgenootsehap Nil Volentibus Arduum. 
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gezelschap komende wordt uitgenoodigd een liedje in te zetten; en voldoet hieraan 

op de stemme: "O Heyligh Zaligh Bethlehem !" 

Dambise bespiegelt in alleenspraak de gevaren van 's werelds grootheid - 

waarbij de dichter stellig heeft gedacht aan hetgeen toen in Engeland gebeurde 
en natuurlijk door hem evenzoo beoordeeld werd, als door alle Nederlanders 

van die dagen : 

De nydt, de bitze nydt, die heerscht daer sonder maten; 
Want zoo der Vorsten gunst een Eed'lingh treckt tot staten 
Van eenigh hoogh gebiedt, soo wert hun dese eer, 
Door and're strack misgunt, die voort haer selven meer 
Verwaerdigen als die, die de Erf-vorst gingh verheffen, 
En soo het dan ghebeurt dat 's Princen wil niet effen 
Na sijne meening vouwt, soo staet men tot een loon 
Van veel ghenoten deught, dick nae den Vorst syn kroon. 

enz., toegelicht met de gelijkenis van den arend en de schildpad, die ook in 

Granida voorkomt. Clorinde verschijnt en laat zich overreden om met hem te 

vluchten. Brusertus wordt van liefde voor Aemielia krankzinnig, werpt zijn wapens 
en kleeren weg en mishandelt een herdersjongen. Dambise in Flerderskleedingla : 

Vaert wel verheven troon en keyserlycke pracht. 

(maar met dien eenen regel houdt de overeenkomst hier op) en vindt wat Br. 

weggeworpen heeft. Deze komt opnieuw "rasenden uyt, met een jonflhe ver- 

scheurden Boom op de schouder." D. pakt zich weg en laat hem alleen razen; - 

en gaat in 't volgend tooneel met Clorinde door. Amintas stort zijn hopelooze 
liefde voor haar uit in twee liederen en een alleenspraak. Menon verheugt zich 

over zijn huwelijk met Aemielia, en gaat ter jacht, waar hij Clorinde - door D. 

alleen gelaten om den weg te vragen ') - ontmoet, en dadelijk Aemielia voor 

haar vergeet. Haar gezang (Stemme: "O Kersnacht schoonder etc.") beweegt 
hem haar terstond ten huwelijk te vragen; daar zij natuurlijk weigert, dreigt hij 
met geweld.... D. komt terug en werpt hem neder; maar Don Balthasar met 

eenighe Edelen" komt hem te hulp en neemt beiden gevangen. Zij worden voor 

Koning Feginan gebracht, juist als hij zijn besluit heeft uitgesproken om kroon 

en rijk aan Menon over te dragen; door dezen aangeklaagd wegens poging hem 

te vermoorden; en op stel en sprong gevonnist: . 

Een valt de doodt te beurt, het is dan hem of haer. 

Menon komt plotseling zonder eenige aanleiding tot berouw over zijn 
valsche aanklacht; en uit dit in een alleenspraak, gestoord door 't bericht, dat 

1) Gy gaat "a-eene piaets in en a anaer uyt'-; een aanwljzlng voor aen ioescnouwcr om zicn te ver- 
beelden dat zij nu ergens elders is ? 
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Aemilia is aangekomen - wat hem weer terstond Clorinde doet vergeten. -- 

Vignon en vrouw Panthasilea dragen het rijk aan Menon en Aemilia over. , 
Dambise en Clorinde worden voor hen gebracht "met een scherprechter"; en 

moeten loten wie sterven zal. Dit treft Dambise. Clorinde hangt hem aan den 

hals, waarom Vignon beveelt : "Slae beyde door de neck"; maar nu maakt Dambise 

zich bekend (waarom dat niet eerder gedaan ?) als Grieksch prins en wordt door 

Aemilia herkend als haar broeder. Vigmon en Menon bidden en verkrijgen ver- 

giffenis ; Clorinde naar haar afkomst gevraagd blijkt vondelinge, door 

gezoogd, door oude landlieden opgevoed; vertoont het kleed, waarin zij gevonden 
en een ring die haar om den hals gehangen was... "De Coningin bekent Clo- 

rinde voor Dochter en vliegt haar om den hals". 

Zij is te vondeling gelegd uit vrees, dat hare "schoonigheydt en sneeu-wit 

aengesight den onsen ongelijck" (we zijn in Aethiopie) de moeder in verdenking 
van overspel zouden brengen ; en een ander klein kind in hare plaats gesteld, 
dat jong gestorven is : Algemeene blijdschap. 

Ook dit schijnt geput uit een roman heroique, maar wiens schrijver 
Gierusalenzsne liberata kende; immers met Tassos Clorinde komt de zijne overeen 

als blanke dochter eener koningin van Aethiopi6 1), maar verder ook niet. Het 

gedrag der ridders, vooral de krankzinnigheid van Bruserte, doet daarentegen 
denken aan Orlana'o furioso. - Tusschenbeiden treedt op ,Hans, een hovelingh", 
die zoo ongeveer den tafelschuimer der ouden vereenigt met Bredero's knecht of 

straatjongen -- maar van beider geest op zijn hoogst de helft bezit. Hij treedt 

steeds alleen op en enkel om gapingen in de handeling aan te vullen. Is dit 

navolging van Fop in Rodenburghs Melibea ? 2) of evenals deze van den clown 

der Engelsche comedianten 3)? In beide gevallen teekent het ZOET als voor- 

ganger der ,omzichtigheids-poi5eten", dat hij 't niet liet aankomen op wat de 

tooneelspeler ,,uit zijn geest" zou kunnen zeggen, maar grappen voor hem schreef - 

al waren ze er naar. 

Thimoklea (Vignet : Wapen van den Schouwburg.) t Amsterdam (enz.) 

1641. 40. Gespeeld 7 Nov. 1641 (Wybrands 257). 

Opdracht aan HOOFT, waarin zijne taal en de gemaakte nederigheid, 
waarme6 hij steeds over zijn eigen werken spreekt, zijn nagevolgd. Gedagt. 
I Nov., z. j. De stof is, gelijk schr. zelf aan .'t slot van den zin (= korten 

1) i2e Zang, vs. 20 vv. TASSO putte weder uit de Aethiopica van Heliodorus maar daar heet die 
blanke dochter Chariklea. 

2) Tijdschrift XXI, 285, 
3) DOUCE. Illustrations of Shakspere, 514. 
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inhoud) zegt, geput uit ,,Quintus Curtius (d. i, Q. C. Rufus, Vita Alexandri 

Magni Suppl. L. II) en Philippus Melanthon." 1) 
't Stuk begint met een "verthooninge der verwoestinge van Theben" en 

een toespraak van Alexander aan zijne veldhecren, die in hoog opsnijden en 

stout praten VoS en RODENBURGH overtreft. Daarna is hij echter zoo verstandig, 
alle verder geweld tegen weerloozen en vooral tempelsehennis te verbieden. 

Hoewel er geen Binnen staat, moet men besluiten dat zij samen weggaan; want 

opeens staat Thimoklea voor ons, met haar zoontjes Lincestus en Craterus en 

hare vriendinnen Hellanice en Cleophes, wien zij haren nood klaagt. Deze nemen 

nog wel eenigszins aan de handeling deel, maar staan toch reeds dichter dan de 

Voester in ,foSB?IL ZIt 't Hof bij de pseudo-klassieke vertrouwden. 

Thim. 0 wee! 6 felle ramp! Hell. Ik bid u toch bedaer. 
Thim. 0 wee! o felle ramp! Cleop. Uw leven loopt gevaer. 
ThÍ1no. 0 wee ! 6 felle ramp ! Hell. Wat kunt ge hierdoor winnen? 
Thimo. 0 wee! 6 felle ramp! Cleop. Dit krenckt en breekt uw zinnen. 

0 wee! wee. Thienmael wee. Wee al te zwaren slagh. 
Och! dat ik nimmer ligt, of Zonneschijn weer zach. 
Och Broeder! Theben. Och! Waer zal ik my verbergen? 

Hell. Al 't woen is over. Thi)n. Och. 

Geop. Ghy schijnt de G66n te tergen. 
Thimo. 0 wee ! och och ! ghy weet zoo weynig wat ge zegt. 

Gansch Theben is vernielt. Myn Broeder in 't geveght. 
Ontrent Ceronea [sic!!] zoo deerlik gebleven, 
En al zijn heyr verstroyt. Mijn Nichten en Na-neven 
Bedurven tot den grond. Hunn' goederen gerooft. 
Huis, Hof, en al verdaen. De Heerlikheid verdooft 
Van mijn vernaerd geslaght. Al 't overschot tot slaven 
Van 't Mascedoonsche') volk. Myn Man ligt onbegraven 
In d' algemeenen hoop der dooden, zonder dat 
Ik hem kan vinden. Och! wat droefheid treftme! had 
Een wreede hand zijn [!] klingh door deze borst gestoten, 

' 

Zoo was mijn smart gedaen, nu zalze nog vergroten 
En groeyen dach voor dach. Hell. Ghy quelt u al te zeer. 

Gelukkig herinnert de schrijver zich, dat Thimoklea kinderen heeft : 

ThÙno. Mijn kinderen [sic.] Vaderloos. Ik weduw. Lincert. Schrey niet meer 
, Ik bidje Moederlief. Thimo. Uw moeder is verlaten 

Van alle troost, mijn Zoons, en 't woeden der soldaten 
Is nog niet over. Och! wie zalme voor geweld 
Beschermen? 't is hier al gevangen of gevelt. 

Crater. Lincestus is zoo starck. Hy durft met groote knechten 
Dat al schier mannen zijn, om 't wats, in 't renparck vechten, 

1) Versta: Chronica Carionis, bewerkt door Melanchthon en Peucer, L. II, p. 135 der uitg. v. 1587; in 
de door Bor bezorgde Ned. uitgave, die ZOET waarschijnlijk gebruikt heeft, p. 83 van den druk v. 1629. 

2) Dit spelt ZOET altijd zoo. 
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En overwint ze. Zoo u ymand quaed wil doen. 
Ik zal hem bystaen. Hoor. Ay! huyl niet meer. Thimo koom zoen 
Uw Moeder. Och! mijn kint. 

Introite, nam et hic dii sunt. Ook hier spreekt een geboren dichter, maar 

evenals RODENBURGH en KRUL: geboren om te zingen van wat hij zag; bovenal 

om bij den haard, tusschen een wieg en een Statenbijbel, te zingen van: 

Den ban, die 't harte bindt 
Der moeder aen het kind; 

en door de Nederlandsche vreemden-aanbidding verleid om kothurnen aan te 

gespen, waarme6 hij slechts lach- of deerniswekkend kon strompelen. - 

Andromenis, een der ??Mascedoonsche Veld-Oversten", vindt haar in dezen 

toestand; wordt terstond hartstochtelijk verliefd ; en belooft haar zijne bescher- 

miug. De Veld-Oversten bespreken de plundering der stad; A. beroemt zich 

den grootsten buyt te hebben gevonden ; de anderen spreken over zijn drift hun 

verbazing en afkeuring uit. (Tweede Deel:) Alexander houdt een brommende 

toespraak tot de burgerij en eischt eed van trouw. De eerste, die hem aflegt 
is... Pindarus. ZOET heeft blijkbaar niet noodig gevonden over zijn onderwerp 
iets anders te lezen, dan Curtius en de Chronica Carionis; en daardoor niet ge- 

merkt, dat "Pindarus' huis" in Alexanders tijd het huis van een voor honderd 

jaar reeds gestorvene was; maar bovendien moet hij hier geheel hebben vergeten, 
dat hij zelf dichter meende te zijn en geboren was in een vrijgevochten land. 

Daarentegen verstout hij zich een weinig later, vrijheid van spreken en schrijven 
te verkondigen - waartoe trouwens voor hem, den Oranjeman wonende te 

Amsterdam, reden genoeg kan hebben bestaan : - 

A. Men muylbandt geen poeten. 
P. Met goude banden wel. 
A. Om waerheid noit. T. Zij heten 

Dan waerheid lasterrijm. A. Dats' wreedheid maar geen reght 
P. Dat zeggen is verboon. 
A. Wie past daer op? T De kneght, 

Die staeg gedwongen wordt met dreigen en met straffen. 
P. 'm Ontwring hen dat gezag, T. Die an dien stok wil blaffen, 

Word op den muyl geklopt. Men klemt hem stracx den tongh 
Of sluyt zijn lippen toe, die wat te helder zongh. 

A. Die geesten dwingen wil ontsteekt in hen weer lusten. 
P. Maer beurs-pijn doet zomtijts hun pen en handen rusten. 
A. Heeft deze dwang geweest? T. 0 ja. A. Nu is 'er niet. 

lk geef u vol verlof om wat ge hoort en ziet 
An yder, door uw rijm [sic], op 't aerdigst te verhalen. 
't Is beter dat zij vreezen, die door 't quaed doen dwalen. 
Dan dat hij vreest dic dit in geestig rijm vertelt, 
En zoo de schande tot een aerdig leer-beeld stelt, 
Dat hij hier andre door kan tot de deugde trekken. 



101 

Andromenis verklaart Thimoklea zijn liefde, maar vindt, vrij natuurlijk, 
. 

geen gehoor. De Rey van Thebaenze Burgerinnen (sic) bezingt den val der 

stad, als een strat der hoovaardij. - Alexander verdeelt den buit, maar brengt 
vooraf een offer aan Mars, waarbij een Offer-Zangh wordt gezongen in krachtiger 

taal, dan men van JAN ZOET verwachten zou - weliswaar, het stuk is opge- 

dragen aan HOOFT. - 

Loff, Starke God! wiens ijz're vuist, 
Wiens scharpe kling, wiens blanck helmet 
An 't stale lijf gekloncken, 
Met bloed en merrigh wordt begruist, 
En ziet bemeuzelt en besmet 
Wanneer hier d' oorlogsvoncken 
Zoo vliegen om dijn mocdig hooft, 
Dat door 't geknars 't gehoor verdooft. 

Ontvang, ontvang hier van dyn Zoon 0 groofe God! wiens ijz're vuist, 
Dit wapen-tuig uit 's vyants hand Wiens scharpe kling, wiens blanck helmet 
Door dapperheid gewrongen, An 't stale lijf gekloncken 
Ai zegen tog den Mascedoon In d' oorlog wordt met bloed begruist, 
Die 't heilig vuur hier voor u brand, Wy dancken dy dat ons gebed, 
En Theben heeft bedwongen, En heilige offervonchen 
Geef dat men Alexander viert, Zoo in uwe ooren zijn gegaen, 
Zoo veer de Zon heur stralen stiert. Dat ghy belooft ons by te staen. 

(Opmerkelijk is hier 't gebruik van dyn en dy. Aan opzet, omdat er een 

godheid aangesproken wordt, is dit bezwaarlijk toe te schrijven: vooreerst staat 

in den slotregel ghy; en daarenboven gebruikt hij 't in 't 4e bedrijf geheel anders; 
en elders dy in 't meervoud! De zeer ongewone versvorm is ook eenmaal door 

VONDEL gebezigd : voor den reizang in 't tweede Bedrijf van Gebroeders; stellig 
hieruit te verklaren, dat beiden dezelfde zangwijze op 't oog hebben gehad.) - 

Bij 't offer vindt de dichter gelegenheid om zijn kennis van auspicia te luchten - 

maar brengt er ongelukkig ook tromslaan bij te pas ! - 

(3e deel). Thimoklea's vriendinnen raden haar Andromenis te huwen; 

zij wijst dit verontwaardigd af. De kinderen zijn we6r zeer natuurlijk, hier al te 

natuurlijk misschien : 

Linces. Ai Moeder wil nict huilen. 
Hij zal zoo quaed niet zijn. Thimo. Waer zal ick my verschuilen? 

Crater. Hij gaf mij flucs een zoen, en dan noch elck een duit. , . 

Andromenis klaagt den anderen veldoversten zijn nood, maar vindt geen 
anderen troost dan den raad : geduld te oefenen; en komt hierdoor tot besluit : 

geweld te gebruiken. (Is dit enkel er-op-los-schrijverij, of heeft ZOET geweten, 
dat hij hier een zielkundige waarheid in toepassing bracht ?) Hierin wordt hij 
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gestijfd door de aanstelling, die Alexander hem geeft, als "Leger-meester" 1) om dienst 

te doen in den onmiddellijk te ondernemen tocht naar "Ceronea", zoodat hij 

geen tijd te verliezen heeft. - (4e Deel.) Thimoklea met vriendinnen en kin- 

deren ; klacht en vertroosting als voren. Zij ziet Andromenis naderen, verzoekt 
- zonderling genoeg - met hem alleen te worden gelaten en houdt hem voor, 
dat hij zich verlaagt. Hij verdedigt zich met het voorbeeld van ,,dien grooten 
donderaer", die uit liefde tot Europa zich veranderde in een stier. 

Dies ben ick wel getroost. Dit zal mijn roem niet vlekken, 
Maer tot vermeerdering en tot verheffing strekken. 
Mijn wil houwt zich tevreen: ja zoo met u vernougt 
Als met een Koningin: want Mars by Venus vougt. 
Myn lieve Venus, koom voldoe myn grage lusten. 

Tlz im o. Laet los. Zacht Andiomeen. Ik bid u laet my rustcn, 
A1ldro. Hier is nu niemand. Ai versmoor me in 't Hemels zoet 

Van uwe zagte schoot. Thimo. Zie voor u wat ge doet. 
Alldro. Omhels, omhels me toch. Waertoe dus lang te marren ? 
Thimo. Ik zeg u Andromeen wilt mij niet langer zarren. 
Am/ro. Gunt my de lieve dauw van dat verweent koraal. 
Thimo. Zie toe eer ik dit licht u uit uwe oogen hael. 
.4i.ttiro. Omvat me met uw' arm opstookster van myn hette 

W'aer voor zijt ghy beschroomt, wie kan uw wil beletten? 2) 
Tllimo. 0 achelm ! had ik myn ii>il gby stont nict daer ge staet. , 
Andro. Wat zegt myn Engel?3) 
Thimo. 'k Wens dat u de donder slaet. 
Andro. Hoe, vliegt uw liefde weg, wat spook doet u vervaren? 
ThÙno. Een schrikkelijken Leeuw. Andro. Een Leeuw ! ai wilt bedaren 

't Is viezevazery 't gecn u de zinnen rooft, 
7ïzÍ1no. 't Geen ymand voor zich ziet 't is reen men dat gelooft. " 
Andro. Wel ziet ge hem dan noch ? Tlzifrzo. Och ja? 

' 

Andro. Waer ? in wat hoeken ? 
Thimo. Hy is hier dichte by, ghy hoeft nict veer te zoeken, 

Daer staet hy. 4izdro Wat is dat! waer koomt u dit vandaen ? 
Ontzegt ge me uwe min? 

Thimo. lk liet me liever braen 
Eer ik uw lusten boet. 4izdro. Ik moet mijn wil verwerven. 

Thimo. Wel an dan wrede Beul. Koom wilt dit lichaem kerven 
Zoo kleyn als gruis, zoo wort myn hart niet meer gequelt. 

Andro. Ts 't smeken heel om niet? zoo moet ge door gewelt, 
Flucx doe men wil. Thitlto. Moord, moord ! 4) 

1) ZOET heeft stellig boeken over krijgskunde van tijdgenooten, of wel mondelinge voorlichting van 
oudgedienden gebruikt; als Alexander niet blaaskaakt, neemt hij beschikkingen, die zeer juist en doelmatig 
zouden wezen in den mond van FREDERIK HENDRIK of GUSAAAF ADOLF. Van vuurwapens wordt niet ge- 
sproken ; maar voor 't overige is alles 17 d'eeuwsch. 

2) Dit Amsterdamsche rijm gebruikt ZOET anders niet; wel schrijft hij eens verdoove voor ¡Jerdoo1:en 
om te rijmen op den naam Verloove. 

3) Hoort hij dat niet aan de stem ? Maar hoe natuurlijk zou voor 't overige dit tooneel zijn - tasschen 
een Nederlandsche burgervrouw en een Spaansch soldaat! l 

4) Men zal moeten aannemen, dat zij bij deze woorden in huis loopt en hij haar volgt, bij haar laatste 
woorden beiden we6r buiten komcn en hij langs den anderen kant van 't tooneel vertrekt. 



103 

Andra. Hier helpt geen tegenstreven. 
Thima. Och belp, och help, och help. Ai breng me toch om 't leven. 
Crater. Lincestus koom in huis, myn Moeder is in nood. 
LÏ1zces. Is 't moeder die zoo kryt ? Crater. Ja zeker ! z' Is schier dood. 

Koom gauw! 
Linces. Help! Moord, moord, moord, men Moeder word doorsteken. 

Koom buuren help, ai help. Koom help ons dit toch wreken. 
Crater. Daer is ze. Thitno. Andromeen berooft ge dus mijn eer! ' 

Ai echt me. Andro. 'k Zal. Bedaer. Vaerwel. Ik koom flus weêr. Bimzett. 

De veldoversten in gesprek. Bij hen komt Andromenis en verhaalt zijn over- 

winning. Bin?t en. Thimoklea en vriendinnen a. v. Zij legt haar wraakplannen bloot. 

In dees verborgen put zal hy zijn ziel uitbraken 
Hella. Hoe dat? Thimo. Vermits ik hem door loosheid dies [sic] zal maken 

Dat ik mijn schatten daer in 't plondren heb geberght. 
Hier zal hy graeg weer zijn, mits hem de honger terght, 
Om die, gelijk mijn eer, te roven; maer in 't bukken 
Zult ghy terstont die strop om zyne benen rukken, 
En ik zal met die dag hem zelf den doodsteek doen 

Hella. Ik ben bereyd. Cleo. Ik ook. Thimo. Ik zie zyn wonden bloên, 
And. uit. En hoor hem om gena met 'nare kreten krijten. 
Hella. Daer is hy, Vines u. Tlziin. 'k Zal myn wraek wel wat verbyten. 

Zyt welle-koom myn troost. Waer hebtge toch vertoeft? 
Ik koom zoo van de Vorst. Thim. Mijn hart was heel bedroeft 
Vermits ik u niet zag. Ayzdro. Mijn waerde, en uitgelezen. 
Dwingt u de liefde alree om staeg by my te wezen? P 

Thimo. Wanneer ghy van men [sic] zijt, zoo duncktme dat de zon 
Heur aenzight ook verschuilt. And. Myn honing-bie. Mijn bron 
Vol lieve zoetigheid. Stel uw gemoed te vreden. 
Kus nu uw Andromeen. Wat heb ik Stryd gestreden, 
Wat heb ik pijn geleen, wat heb uitgestaen 
Eer ik u over-won, mijn Engel? maer voortaen 
Zal 't niet als weelde zijn. 'k Zie berregen van lusten 
Hier rondom voor men staen. Mijn hart kan naulicx rusten, 
Van al de dertelheid. Mijn zinnen zijn beroert. 
Ik word al danzende in Vrouw Venus throon gevoert. 

Thiino. En ik verstik van vreugde i) : ja zie den Hemel open 
Nu ghy weer bij men zijt. Andro. Hoe kan de tijd verlopen? 
Mijn lief. Mijn waerde lief. Omhels uw Andromeen. 

Thimo. Myn hart wort weer bezwaert. Andro. Ai stel u toch te vreên. 
Wat is 't? Thimo Mijn eer, mijn eer. = 

Andro. Schep moed. Ick zal u trouwen, 
Thimo. Belooftge dat? Aizdro. Ik zweert, en zal men eeden houwen. 
Thimo. Kus dan vry duizendmael, Koom hier mijn levensstut. 

Ik heb een groote schat in deze droge put 
Voor 't plonderen gcbergt. Die 't lichaem heeft genoten, 
Daer zijn geen rijkdommen of kassen voor gesloten. 
't Is nu toch al voor u. Andro. Myn overwaerde bruid. 
Uw schatten in die put? Hoe krijgt men zer weer uit? r 

1) sic ; stellig drukfout. 
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Tlzimo. Heel makkelik. z' Is droog. And. Krijg ligt om eens te kijken? 
Nu zal ik met 'r schat, mijn schatten noch vcrrijken. 

Tllimo. Hou daer mijn Bruidegom. Andro. Koom neem 't deksel af, 
Ik zie hier nog geen grond. Thimo. :??Iaer ghy gevoeld de straf 
Van uw' vervloekte daed. Ayzdro . Ai my ! wat ongelukken. 
Och 'Thimoklea ach! Thimo. 'k Zal u 't gezigt uitrukken, 
't Geen d' oorzaak is geweest van uwe dertelheid. 

Anclro. Ai mij! Th uno. Zie daer myn handen 't lemmer al bereyd. 
Om u schenzieke borst zoo daedlik op te kappen 
En om dyn godloos hart dy voor dyn bek te lappen. 
Zie daer is 't raven-aes. My dunckt ich voel noch brand 
't Is wis. Zie daer hoe rookt zyn duivels ingewand. , 

Hella. Mevrouw 't is nu genocg. Thim. Ik hoor zijn tong noch krijten, 
Daer is ze. Hella. Hou nu op. Waer zal men 't lichaem smijten? 

Tlzimo. Hier achter op de straet. Hell. Daer is de meeste gang. 
Tltimo. Zoo kan hem yder zien. Hell. Dat dient niet. Cleop. Ik ben bangh 

Dat ymand ons zal zien. Thimo. Al zagend [sic] duizend oogen. 
° 

Dat maekt my niet vereaerd. Hell. Wat heeft de wraek vermogen. Biiiiie)'I. 

JONCKBLOET vraagt 1) bij een soortgelijk tooneel uit COSTERS Polyxena: 

,,Zou wel iemand dit nog als den waren treurspelstijl durven betitelen?" En 

iemand van mijn kennis teekende er bij aan: "Wie heeft dat ooit gedaan?" 

(5e Deel.) Het verminkte lijk is gevonden ; Alexander woedend. Thimoklea 

wordt gevangen genomen en is nu even onverschrolchen, als zij bevreesd was toen 

het ergste haar nog niet was gebeurd (een zielkundig juiste trek; en zeer te 

prijzen, zoo hij van ZOET zelf is.) Daar de veld-oversten verklaren Andromenis 

misdadig voornemen te hebben gekend, schenkt Alexander haar genade, vrijheid 

en zijn eigen halsketen. Het lijk van den schender wordt als "wreeck-offer" in 

stukken gekapt en verbrand in een vertooning, die in zes alexandrijnen (om 

bij de vert. voor te dragen ?) wordt beschreven. 

Hier is een goed sluitende handeling; en de voldoende lengte voor de 

reeds onvermijdelijke vijf b-drtiven is verkregen niet door gesprekken de omlli 

re scibili zooa.ls bij RODENBURGH, maar door daden en beraadslagingen, die 

volkomen natuurlijk uit den toestand voortvloeien. In de kunst een handeling 
saam te stelze;t (voor den Germaanschen tooneeldichter altijd het moeilijkste deel 

van zijne taak 2)), wijst dit stuk een aanmerkelijken vooruitgang aan - al heeft 

schr. van den anderen kant het zich gemakkelijk gemaakt door telkens, ook 

midden in een bedrijf, van plaats te verwisselen. 't Is waar dat niet alleen zijn 
toeschouwers dit gewillig voor lief namen, maar de overal-en-nergens-inrichting 
van het tooneel in den schouwburg er als 't ware toe uitnoodigde. 

(Slot zJalgt.) 

1 Gesch. der Ned. Lett. III blz. 250 van den 3en druk. 
2) Zie daarover FREYTAG, Techik des Dramas (Lpz. 1876), S. 215 5 
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